
A 84. sorszámú Népi játék és kismesterségek oktatója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és 
vizsgakövetelménye 

 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

 
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 215 01 
 
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Népi játék és kismesterségek oktatója 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: – 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360 
 
 

2. EGYÉB ADATOK 
 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: – 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 
 
2.2. Szakmai előképzettség: 34 215 01 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) 
 
2.3. Előírt gyakorlat: – 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70% 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30%  
 
2.8. Szintvizsga: – 
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: – 
 
 

3. PÁLYATÜKÖR 
 
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

  A B C 

 3.1.1. FEOR 
száma 

FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető 
munkakör(ök) 

 3.1.2.  
 

2494 

Egyéb művészetek tanára 
(iskolarendszeren kívül) 

Csipkekészítő oktató 

 3.1.3. Faműves, fajátékkészítő oktató 

 3.1.4. Fazekas oktató 

 3.1.5. Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő oktató 

 3.1.6. Kézi és gépi hímző oktató 

 3.1.7. Kosárfonó és fonottbútor készítő oktató 

 3.1.8. Szőnyegszövő oktató 

 3.1.9. Takács oktató 



 3.1.10. Nemezkészítő oktató 

 3.1.11. Népi bőrműves oktató 

 3.1.12. Népi játszóházi foglalkozásvezető 

 3.1.13. 3719 Egyéb művészeti és 
kulturális foglalkozású 

Népi kézműves (szakirány megjelölésével) 
szakkör, körvezető 

 
 
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
 

A Népi játék és kismesterségek oktatója kellő szakmai kompetenciákkal rendelkezik ahhoz, hogy 
iskolarendszeren belül és kívül gyermekek számára népi kézműves hagyományainkat korosztályi 
sajátosságoknak megfelelően, játékos formában átadja. A Népi kézműves szakképesítés szakmairányai területén 
a részszakképesítés, valamint szakmai irányonkénti specializációban alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik 
ahhoz, hogy a mesterségbeli tudást, annak elméleti és gyakorlati ismereteit hitelesen oktassa, ezzel a 
hagyományos népi kézműves kultúra örökségét, értékeit a jövő nemzedékei számára alkotó módon átadja, 
megőrizze  

 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 
 

– a népi kézműves örökség értékeit közvetíteni, bemutatni 
– népi játszóházat, gyermek népi kézműves foglalkozásokat, szakköröket, táborokat vezetni 
– a foglalkozásokhoz szükséges eszközöket, alapanyagokat, beszerezni, előkészíteni 
– a foglalkozások témájának néprajzi, történeti hátterét figyelemfelkeltő módon ismertetni 
– a balesetmentes foglalkozási körülményeket biztosítani 
– a Népi kézműves mesterségek néprajzi, elméleti, szakmatörténeti, gyakorlati ismereteit 

szakmairányoknak megfelelő módon kellő módszertani és pedagógiai ismeretek birtokában átadni 
– oktatási programot, tantervet, tanmenetet, órarendet készíteni 
– a számonkérések – elméleti, gyakorlati helyi rendszerét kidolgozni 

 
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések 
 

 A  B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 34 215 01 Népi kézműves (a szakmairány 
megjelölésével) 

 szakképesítés  

 
 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

  A B 

 4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

 

 4.2. azonosító száma megnevezése 

 4.3. 10683-12 Népi játszóházi foglalkozásvezető tevékenysége 

 4.4. 10684-12 Oktatói tevékenység (a Népi kézműves szakképesítés szakmairányaiként) 
 

 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 
letétele. 



 
Vizsgaremek készítése és leadása az első vizsganap előtt egy hónappal. (bővebben 5.4. pontban) 
 

Népi játszóházi foglalkozásvezető modulzáró vizsga megléte:  
vagy a Hagyományok Háza által akkreditált Népi játszóházi foglalkozásvezető tanfolyam elvégzését igazoló 

tanúsítvány, 
vagy az NKKI/jogelődje MMI/ által kiadott Népi játszóházi foglalkozásvezető Igazolvány, 
vagy a Közművelődési szakember I.-II. OKJ bizonyítvány Népi játszóházi foglalkozásvezető tevékenység   

megjelölésével 
  
A modulzáró vizsga sikeres elvégzése esetén a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet 

igazolványt állít ki.  
– oktatói ismeretek (szakmairányonként) modulzáró vizsga eredményes letétele 
– A 34 215 01 Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) szakképesítés, részszakképesítés elvégzését 

tanúsító bizonyítvány 
vagy az adott szakmairányban Népművészet Mestere, Népművészet Ifjú Mestere, vagy Népi iparművész cím  
vagy az adott mesterségből a korábban érvényes 5/1976.(X.26.) KM rendelet és a 17/1990.(XII.20.) MKM 

rendelet alapján megszerzett működési engedély 
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

  A B C 

 5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

 5.2.2. 
azonosító száma megnevezése 

a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

 5.2.3. 10683-12 Népi játszóházi foglalkozásvezető 
tevékenysége 

gyakorlati, írásbeli, szóbeli 

 5.2.4. 10684-12 Oktatói tevékenység (a Népi 
kézműves szakképesítés 
szakmairányaiként) 

gyakorlati, szóbeli 

 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 
  

A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgaremekek, oktatói segédanyagok bemutatása, a szakdolgozat megvitatása 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgaremekek, és a szakdolgozat bemutatása az oktatás szempontjából. A 
vizsgázó bemutatja az általa készített oktatási folyamatot vagy technológiát reprezentáló oktatói segédanyagot, 
falitáblát 

 
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: - 
 
A vizsgafeladat ismertetése: - 
 
A vizsgafeladat időtartama: - 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 
 
 



5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység  
 

A vizsgafeladat megnevezése: Oktatói ismeretek (szakmairányonként) 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai 
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza 

 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 20 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70% 

 
 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható 
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

 
Vizsgaremek – megfelel a Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) szakképesítésben meghatározott 
vizsgaremekeknek 

– minimum 30 oldal terjedelmű szakdolgozat készítése a képző intézmény javaslata alapján, melyet az első 
vizsganap előtt 1 hónappal kell leadni 
   – egy oktatási folyamatot, vagy technológiát reprezentáló oktatói segédanyag, falitábla készítése 

 
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 

http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában 
 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 
 
 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

  A 

 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

 6.2. Számítógép 

 6.3. Irodaszerek 

 6.4. Nyomtató 

 6.5. Telefon 

 6.6. Internet hozzáférés 

 6.7. Irodabútor 

 6.8. Fényképezőgép, digitális fényképezőgép 

 6.9. Videokamera, DVD-felvevő 

 Népi játszóházi műhely 

 6.10. Szarvacska, madzagszövő tábla, karmantyú fa / fő 

 6.11. Szövőkeret /fő 

 6.12. Metszőollók 

 6.13. Gyertyamártó edény 

 6.14. Sütő 

 6.15. Faragókések 

 6.16. Bőr lyukasztók, árak, fakalapács, vágólap,szike 

 6.17. Szálvágó 

 6.18. Áztatókád 

 6.19. Égetőkemence 

 6.20. Különböző formájú mintázófák, nyújtófa 



 6.21. Vizes edények 

 6.22. Gyöngyszövő fa/fő 

 6.23. Gyékényszövőszékek 

 6.24. Főzőlap 

 6.25. Edények 

 6.26. Projektor 

 6.27. DVD lejátszó 

 6.28. CD lejátszó 

 6.29. Munkaasztalok 

 6.30. Székek 

 6.31. Vágókés, szike 
 

7. EGYEBEK 
 
7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:  
Népművészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ) 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6. 
 
7.2. A szakmai gyakorlat teljesítése: a képző intézmény által kijelölt gyakorlóterepen a 10683-12 Népi játszóházi 
foglalkozásvezető tevékenysége és az 10684-12 Oktatói tevékenység (a Népi kézműves szakképesítés 
szakmairányaiként) modulhoz tartozóan 20-20 órás gyakorlat teljesítése 
 
 
7.3. Népi játszóházi foglalkozásvezető modulzáró vizsga részei: 
 
Írásbeli vizsgatevékenység: minimum 20 oldalas vizsgadolgozat készítése, melynek témája a népi játszóház 
vezetéssel összefüggő tevékenység tanterve, tanmenete, tábori program leírása, néprajzi gyűjtés, téma 
feldolgozás, mely a játszóházi tevékenységhez szakmailag kapcsolódik. 
 
Gyakorlati vizsgatevékenység: a 10683-12 Népi játszóházi foglalkozásvezető tevékenysége modul elvégzése 
során elkészített tárgyak bemutatása kiállítás keretében (a Népi játszóházi foglalkozásvezető tevékenysége 
szakmai követelménymodulban megfogalmazott feladatprofil követelményének megfelelően) 
 
Szóbeli vizsgatevékenység: a vizsga során központilag összeállított kérdéssor alapján a jelölt választ ad a 
néprajzi alapismeretek témájában, valamint ismerteti egy népi játszóházi foglalkozás tervét, elkészít egy, a 
foglalkozáshoz tartozó tárgyat és bemutatja a foglalkozás játékait, dalait. 
 


